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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƢDCNC) trên thế giới đã đạt 

đƣợc nhiều thành tựu, góp phần làm thay đổi nền sản xuất truyền thống. Ở Việt Nam, từ 

năm 90 của thế kỷ trƣớc đã phát triển NNƢDCNC, trƣớc hết là các doanh nghiệp sản xuất 

rau, hoa tại Lâm Đồng. Các khu, vùng sản xuất NNƢDCNC cũng đƣợc hình thành ở một 

số địa phƣơng, bƣớc đầu tổ chức sản xuất có hiệu quả. Quốc hội và Chính phủ đã ban 

hành hàng loạt các chính sách, tạo hành lang pháp lý để phát triển NNƢDCNC nhƣ: Luật 

Công nghệ cao năm 2008; Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 phê duyệt 

Chƣơng trình phát triển NNƢDCNC thuộc Chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ 

cao đến năm 2020; Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 về việc phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030,...  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ chiến 

lƣợc của tỉnh là: Tập trung phát triển mạnh ngành nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng 

hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, chất lƣợng sản phẩm; tăng cƣờng ứng dụng 

công nghệ sinh học chất lƣợng cao vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

một cách hợp lý, đầu tƣ nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ở thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc.  

Gia Lai là tỉnh nằm ở phía Bắc của vùng Tây Nguyên, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 

39,41% GRDP, với nhiều sản phẩm có lợi thế nhƣ: hồ tiêu, cà phê, cao su, mía, sắn, cây 

dƣợc liệu, bò thịt, bò sữa. Trong đó, hồ tiêu và sắn đứng đầu cả nƣớc về lƣợng và giá trị 

xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2017 đạt 450 triệu USD, chiếm trên 80% tổng 

kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh 2010)  đạt 

25.641,5 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh đã xây dựng đƣợc một số mô hình sản xuất giống 

cây, con có năng suất cao, chất lƣợng tốt, sản xuất rau an toàn,... áp dụng công nghệ tiên 

tiến và đem lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, quy mô và mức độ đầu tƣ của các mô hình còn 

hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu là đầu tàu thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển, 

chƣa thu hút đƣợc nhiều các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nƣớc đầu tƣ vào nông 

nghiệp.  

Chính vì vậy, việc xây dựng dự án đầu tƣ:“Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao” là yêu cầu của thực tiễn hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp của tỉnh phát triển theo hƣớng hiện đại, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm và bền vững. Nắm bắt đƣợc điều này, nên Công ty TNHH Nông nghiệp SECđã lập 

dự án đầu tƣ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vơi những thông tin nhƣ sau: 

Chủ đầu tƣ:   Công ty TNHH Nông nghiệp Sec 

Mã số thuế:   5901141301 

Đại diện pháp luật:  Nguyễn Ngọc Minh    

Chức vụ:  Giám đốc 
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Địa chỉ trụ sở: 77 lạc Long Quân, phƣờng Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai, Việt Nam. 

Đã lập dự án:  “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”  

Với thông tin cơ bản của dự án nhƣ sau: 

Tên dự án:     Dự án đầu tƣ nông nghiệp công nghệ cao 

Địa điểm xây dựng: Tại xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

 

Diện tích đầu tƣ:  682.198 m
2
 

Công suất sơ chế: dƣợc liệu: 400 tấn; trái cây: 500 tấn; 

Quy mô đầu tƣ:  

- Công suất thiết kế cho diện tích sử dụng đất 682.198 m
2
 tại dự án nhƣ sau: 

+ Trồng các cây ăn quả và dƣợc liệu: 500.000m
2
 (50 ha); hệ thống tƣới và khu xử 

lý chất thải: 3.400m
2
. 

+ Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp: 43.073 m
2
; gồm: Khu văn phòng điều hành: 

vƣờn ƣơm công nghệ cao (trong đó nhà màng, nuôi cấy mô...); Khu sơ chế sản phẩm; 

Khu chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm. Khu nghiên cứu thực nghiêm và trình 

diễn mô hình sản xuất nông nghiêp. 

+ Hạ tầng kỹ thuật vùng dự án (đƣờng giao thông, điện, nƣớc cây xanh...): 

135.725 m
2
 

- Công suất sơ chế: dƣợc liệu: 400 tấn; trái cây: 500 tấn; 

Loại hình dự án: Đầu tƣ xây dựng mới 

Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai và thực hiện dự án. 

Tổng mức đầu tƣ: 55.952.000.000 (Năm mƣơi năm tỷ chín trăm năm hai triệu 

đồng).  

Trong đó : 

- Vốn chủ sở hữu: 16.785.000.000 VNĐ  

- Vốn vay ngân hàng: 39.167.000.000 VNĐ  

Tiến độ thực hiện:  

- Tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tƣ và giải phóng mặt bằng: Quý II năm 2021 

- Tiến độ khởi công: Quý IV năm 2021 

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý I/2022 đến Quý IV năm 2023 

- Tiến độ hoàn thành dự án đi vào hoạt động: Quý I năm 2024. 

Thời gian hoạt động: 50 năm 



3 

 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ (đối với dự 

án phải có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tƣơng đƣơng với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

Dự án đầu tƣ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Glar, huyện Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai với những thông tin nêu trên của Công ty do: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ. Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021 Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ cho 

Công ty TNHH Nông nghiệp SEC. 

- Công ty TNHH Nông nghiệp SECcó thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tƣ.  

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án 

- Dự án không thuộc khu vực đô thị; 

- Dự án không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận 

là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; 

- Dự án không thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị loại 

đặc biệt; 

 - Việc đầu tƣ dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai của Công ty TNHH Nông nghiệp SEClà phù hợp với quy hoạch và định hƣớng phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2030; 

- Dự án đã đƣợc cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện 

Đak Đoa đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai. 

- Dự án đã đƣợc UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trƣơng nghiên cứu, đề xuất tại 

Văn bản sổ 33/UBND-KTTH ngàỵ 6/3/2020; Văn bản số 1283/UBND- KTTH ngày 

19/6/2020 về nghiên cứu đề xuất dự án nông nghiệp công nghệ cao tai xã Glar, Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai. 

- Dự án phù hợp với chủ trƣơng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo 

Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 01/10/2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI 

Đảng bộ tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/7/2019 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (khóa XV) về bảo tồn và phát triển cây dƣợc liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến 

năm 2025, định hƣớng đến năm 2030; Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 03/7/2019 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về Phát triển rau, hoa, cây ăn quả tỉnh Gia Lai đến 

năm 2025, định hƣớng đến năm 2035; 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao cu Việt Nam có Văn bản số 737/HĐQTCSVN- KHĐT 

ngày 26/10/2020 về việc thoả thuận chủ trƣơng trả đất về địa phƣơng quản lý để Công ty 

TNHH Nông nghiệp SECthực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Glar, huyện 
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Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Biên bản ngày 22/5/2020 về việc thoả thuận, thống nhất vị trí, 

diện tích và phƣơng án hỗ trợ, đền bù về dự án đầu tƣ nông nghiệp công nghệ cao tại 

huyên Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác 

- Cách dự án 50m về phía Tây nam là Hợp tác xã chanh leo HAPACO; 

- Phía Bắc dự án giáp đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Mang 

Yang; 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trƣờng (ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

a. Các văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

- Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của 

Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc 

Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015, ban hành 

ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  

- Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tƣ, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp; 

- Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông 

thôn;. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-123-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-nong-nghiep
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- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý 

vật liệu xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hƣớng dẫn 

Luật an toàn thực phẩm; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc ban hành 

Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 

6 BCHTW Đảng khóa XI về phát triển KH và CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều 

kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN và hội nhập quốc tế; 

- Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 – 2020;  

- Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về về việc phê duyệt chƣơng trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 

chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững; 

- Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao đƣợc ƣu tiên đầu tƣ phát triển và Danh 

mục sản phẩm công nghệ cao đƣợc khuyến khích phát triển; 

- Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; 

- Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 

năm 2020, định hƣớng đến 2030; 

- Căn cứ Quyết định 19/2018/QĐ-TTg Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 
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- Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao đƣợc ƣu tiên đầu tƣ 

phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao đƣợc khuyến khích phát triển ban hành 

kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ; 

- Căn cứ Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của BCH tỉnh Đảng bộ (khóa 

XV) về phát triển rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, 

định hƣớng đến năm 2040; 

- Căn cứ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban 

hành KH hành động thực hiện "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Gia Lai"; 

- Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND 

Gia Lai quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tƣ áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Căn cứ Văn bản số 677/CV-CSMY ngày 28/10/2019 đồng ý và cho phép Công ty 

Cổ phần đầu tƣ phát triển năng lƣợng thông minh Gia Lai đƣợc thực hiện khảo sát, nghiên 

cứu và lập dự án nông nghiệp công nghệ cao 

b. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường. 

- QCVN 05:2013/ BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh. 

- QCVN 08-MT:2015/ BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/ BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

dƣới đất. 

- QCVN 14:2008/ BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp. 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- TCVN 6438 : 2005 - Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ. Giới hạn lớn nhất cho 

phép của khí thải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-13-2017-qd-ttg-sua-doi-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-phat-trien-348029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-66-2014-qd-ttg-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-khuyen-khich-phat-trien-258354.aspx
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2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các 

cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án. 

- Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ số 

321/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai; 

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thu 

hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang và cho Công ty TNHH Nông nghiệp 

SECthuê đất để đầu tƣ Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Glar, huyện 

Đak Đoa; 

- Văn bản số 1259/SXD-QLQH ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng về việc tham gia 

ý kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty 

TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 1832/STNPTNN-TTBVTV ngày 14/7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 1021/SCT-QLNL ngày 16/7/2020 của Sở Công Thƣơng về việc tham 

gia ý kiến Hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nông nghiệp công nghệ cao của 

Công ty TNHH Nông nghiệp SECđề xuất; 

- Văn bản số 1781/STC-ĐT ngày 16/7/2020 của Sở Tài chính về việc tham gia ý 

kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty 

TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 614/SKHCN-QLCNg ngày 17/7/2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc góp ý quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp công nghệ cao của 

Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 1363/UBND-KT ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đak Đoa về việc 

tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp công nghệ cao của 

Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 2673/STNMT-QHĐĐ ngày 27/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp 

công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 465/CSMY-KHĐT ngày29/7/2020 của Công ty TNHH MTV Cao su 

Mang Yang về việc tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Văn bản số 1774/SKHĐT-DN ngày 03/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về 

việc giải trình các ý kiến tham gia hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nông nghiệp 

công nghệ cao của Công ty TNHH nông nghiệp SEC; 

- Báo cáo thẩm định số 128/BC-SNNPTNT ngày 26/3/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  
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2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM. 

- Thuyết minh dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Glar, huyện Đăk 

Đoa, tỉnh Gia Lai; 

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất; 

- Bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu; 

- Hợp đồng thuê đất số 35/HĐTĐ ngày 23/9/2022 đƣợc ký kết giữa UBND tỉnh 

Gia Lai và Công ty TNHH Nông nghiệp SEC; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DĐ782709 và Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất DĐ782710 ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Gia Lai cấp cho Công ty TNHH 

Nông nghiệp SEC; 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa số 407, Tờ Bản đồ địa chính số 68, ngày 

05/8/2021; 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa số 144, Tờ Bản đồ địa chính số 69, ngày 

05/8/2021; 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị Tƣ vấn và các cơ quan liên quan tổ chức khảo 

sát, điều tra thực địa phục vụ cho công tác lập báo cáo ĐTM của dự án. Công tác khảo sát 

thực địa khu vực dự án đƣợc tiến hành 3 đợt thực địa, nội dung gồm: Lấy mẫu, đo đạc 

quan trắc hiện trạng các yếu tố môi trƣờng nền trong khu vực dự án (không khí, tiếng ồn, 

nƣớc, đất); Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái nơi thực hiện dự án và lân cận; Khảo sát, thu 

thập tài liệu, số liệu về hiện trạng dân sinh, kinh tế xã hội khu dự án; Thực hiện tham vấn 

với các tổ chức, cộng đồng dân cƣ bị ảnh hƣởng bởi dự án theo luật định. 

Chủ dự án và các đơn vị tƣ vấn đã cùng nhau phân tích, đánh giá các tác động môi 

trƣờng trong quá trình thi công cũng nhƣ vận hành dự án, từ đó đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu phù hợp và tối ƣu nhất nhằm hạn chế các tác động nhất thời cũng nhƣ lâu dài 

của dự án đến môi trƣờng. 

Nội dung của báo cáo ĐTM đƣợc lập theo hƣớng dẫn của mẫu số 04                                                                                                                                                                                        

phụ lục II của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TƢ VẤN: 

CÔNG TY CP TƢ VẤN DỊCH VỤ TRẮC ĐỊA VÀ THƢƠNG MẠI – CHI 

NHÁNH GIA LAI  

Đại diện:  Võ Đức Hậu;  
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Chức vụ:  Giám đốc chi nhánh 

Địa chỉ:  Tổ 7, phƣờng Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: 0948342446   

Tài khoản:  1707040706204 tại Ngân hàng HDBank 

Mã số thuế:  0101563175-003 

phòng thí nghiệm về các chỉ tiêu môi trƣờng tại khu vực dự án 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phƣơng pháp liệt kê danh mục: Phƣơng pháp liệt kê danh mục là phƣơng pháp 

tƣơng đối đơn giản, đƣợc sử dụng khá phổ biến trong quá trình ĐTM cho các dự án phát 

triển. Các phƣơng pháp này giúp đƣa ra một bức tranh tổng thể các vấn đề môi trƣờng 

liên quan tới dự án phát triển, đồng thời cũng cung cấp các thông tin về dự báo và đánh 

giá các tác động môi trƣờng có thể xảy ra khi thực hiện dự án. 

Trong báo cáo ĐTM phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để liệt kê các nguồn gây tác 

động theo từng giai đoạn thực hiện dự án tới các thành phần môi trƣờng (đối tƣợng bị tác 

động) tại chƣơng 3 của báo cáo. 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh: Phƣơng pháp sử dụng các hệ số phát thải đã 

đƣợc thống kê bởi các cơ quan, tổ chức và chƣơng trình có uy tín trong nƣớc và trên thế 

giới nhƣ để tính toán tải lƣợng, nồng độ ô nhiễm tác động tới môi trƣờng (chủ yếu đƣợc 

áp dụng cho môi trƣờng không khí).  

Theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO); theo Air Chief, Cục Môi 

trƣờng Mỹ, 1995; Theo Cục BVMT Mỹ (USEPA).  

4.2. Các phương pháp khác 

- Phƣơng pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các kết quả đo 

đạc, phân tích, tính toán dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của dự án với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Y tế, Bộ Xây 

dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... 

Trong báo cáo này thì phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để đánh giá tác động của 

chất ô nhiễm đến thành phần môi trƣờng tại chƣơng 2 và chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp thống kê: Đƣợc sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về điều 

kiện khí tƣợng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong chƣơng 2 của báo cáo. 
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- Phƣơng pháp chuyên gia: Là phƣơng pháp sử dụng đội ngũ các chuyên gia có 

trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm để ĐTM. 

Ngoài ra còn phối hợp với các chuyên gia (những ngƣời có kinh nghiệm và trình 

độ cao) để xây dựng nội dung đánh giá và xử lý số liệu thu thập nhằm có các kết quả tối 

ƣu. Sự phối hợp này thông qua cộng tác viên. 

- Phƣơng pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng 

thí nghiệm: Xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng không khí, đất, nƣớc, độ ồn 

tại khu đất Dự án và khu vực xung quanh. 

- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa các số liệu, thông tin từ các tài liệu trƣớc liên 

quan đến dự án nhƣ các kết quả về điều kiện tự nhiên, xã hội,…  

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong chƣơng 2, chƣơng 3 của báo cáo. 

- Phƣơng pháp quan trắc nhằm xác định sự biến đổi chất lƣợng môi trƣờng theo 

không gian và thời gian, cho các giai đoạn hoạt động khác nhau của dự án. Phƣơng pháp 

này đƣợc sử dụng trong chƣơng 5 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

5.1.1. Thông tin chung:  

+ Tên dự án: Dự án đầu tƣ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

+ Địa điểm thực hiện: Tại xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

Dự án đầu tƣ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Nông 

nghiệp SEC thuộc địa bàn xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Dự án cách Trung tâm 

hành chình huyện 7km về phía Nam Đông Nam, cách UBND xã Glar 300m về phía Nam. 

Phía Bắc giáp: đất nƣơng rẫy của ngƣời dân và 01 lô cây cao su; 

Phía Nam giáp: đất nƣơng rẫy; 

Phía đông giáp: đất nƣơng rẫy; 

Phía Tây giáp: đƣờng giao thông thông (bên kia đƣờng là khu dân cƣ làng Groi 1, 

thôn Dur thuộc xã Glar; Trƣờng THCS Anh Hùng Núp.  

Khu vực thực hiện dự án đƣợc giới hạn bởi các điểm khép góc có toạ độ nhƣ sau: 

Tên điểm X Y 

1 460.702,61 1.543.100,09 

2 460.967,93 1.543.030,93 

3 461.001,67 1.542.960,89 

Bảng 1. Toạ độ các điểm khép góc của dự án đầu tƣ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
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4 461.206,59 1.543.009,71 

5 461.479,87 1.542.466,42 

6 461.299,08 1.542.379,21 

7 461.464,60 1.542.057,93 

8 460.955,98 1.541.834,41 

9 460.908,20 1.541.989,06 

10 460.560,11 1.542.653,68 

11 460.787,24 1.542.753,31 

12 460.619,36 1.543.074,04 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 108
0
30’, múi chiếu 3

0
) 

Toàn bộ khu vực dự án (682.198,7 ha) đã đƣợc UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số DĐ782709 và DĐ782710 ngày 12/10/2022 cho Công ty 

TNHH Nông nghiệp SEC 

+ Chủ dự án: Công ty TNHH Nông nghiệp Sec 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:  

- Phạm vi: đánh giá các tác động của dự án đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã 

hội trong giai đoạn xây dựng cơ bản và giai đoạn vận hành. Bỏ qua đánh giá tác động của 

dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. 

- Quy mô:  

- Nhu cầu sử dụng đất 682.198 m
2
. Trong đó:  

+ Diện tích trồng cây ăn quả: 500.000 m
2
; Diện tích trồng cây dƣợc liệu (dƣới tán 

cây ăn quả): 500.000 m
2
. 

+ Hệ thống tƣới và khu xử lý chất thải: 3.400 m
2
; 

+ Xây dựng khu dịch vụ tổng hợp: 43.073 m
2
; 

+ Hạ tầng kỹ thuật vùng dự án (đƣờng giao thông, điện, nƣớc cây xanh...): 135.725 

m
2
. 

- Công suất: sơ chế dƣợc liệu: 400 tấn/năm; trái cây: 500 tấn/năm; 

5.1.3. Công nghệ sản xuất: 

 Quá trình ƣơm giống, trồng, chăm sóc cây ăn quả, cây dƣợc liệu của dự án tuân 

thủ theo bộ tiêu chuẩn đƣợc chứng nhận cụ thể GlobalGAP và sản xuất theo tiêu chuẩn 

GACP-WHO. Trong đó sử dụng một số công nghệ nhƣ sau: 

- Công nghệ địa tin học (Geoinformatics) ứng dụng trong các hệ thống khí 

tƣợng thủy văn, nông nghiệp: Ứng dụng trong điều khiển vi khí hậu nhà màng, nhà lƣới 

sản xuất giống cây trồng phù hợp với điều kiện (Danh mục công nghệ cao số12 - QĐ số 

38/2020/QĐ-TTg). 



12 

 

- Công nghệ sinh học tổng hợp sẽ đƣợc ứng dụng để sản xuất giống cây 

trồng chủ lực mới có năng suất cao, sạch bệnh, chất lƣợng cao đƣợc sản xuất ở quy mô 

công nghiệp (Danh mục công nghệ cao số 66 - QĐ số 38/2020/QĐ-TTg). 

- Công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào cho cây ăn quả và các câydƣợc 

liệu (Mục 1 Phụ lục 1 - QĐ số 738/QĐ-BNN-KHCN). 

- Công nghệ nhà kính, nhà lƣới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động 

(Mục 2 Phụ lục 1 - QĐ số 738/QĐ-BNN-KHCN). 

 - Công nghệ mới trong bảo quản và chế biến nông sản: công nghệ bảo quản lạnh 

nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen để bảo quản cây ăn quả (Mục 2 Phụ lục 1 - QĐ số 

738/QĐ-BNN-KHCN). 

 - Công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); công nghệ sản 

xuất cây trồng theo GACP - WHO; Viet Gap; Global Gap (Mục 2 Phụ lục 1 - QĐ số 

738/QĐ-BNN-KHCN). 

 - Công nghệ tự động hóa trong tƣới tiêu, kết hợp dinh dƣỡng trong canh 

tác cây dƣợc liệu và cây ăn quả (Mục 2 Phụ lục 1- QĐ số 738/QĐ-BNN-KHCN); 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

5.1.4.1. Các hạng mục công trình 

* Dự án bao gồm các hạng mục chính như sau: 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Khu sản xuất chính 503.400 73,8 % 

1 Khu trồng cây 500.000 73,3 %) 

1.1 Sầu riêng 300.000  

1.2 Mít 200.000  

2 
Khu trồng cây dược liệu (dưới tán cây ăn 

quả) 
500.000 

 

2.1 Sa nhân tím 300.000  

2.2 Đinh lăng 200.000  

3 
Khu đặt hệ thống tưới và bón phân tự động 

(xem kẽ trong vườn cây) 
25.000 

 

4 Khu xử lý chất thải 3.400  

II Khu dịch vụ tổng hợp 43.073 6,3% 

1 Khu văn phòng điều hành 28.310  

1.1 Vƣờn ƣơm công nghệ cao 10.000  

Bảng 2. Hạng mục công trình chính của dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
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1.2 

Nhà điều hành (Nhà làm việc + nhà ăn + nhà 

ở cho công nhân viên và chuyên gia + nhà 

bảo vệ + công trình phụ...) 
2.390 

 

1.3 Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch 5.000  

1.4 Kho chứa sản phẩm 3.500  

1.5 Kho chứa vật tƣ - phân bón 1.200  

1.6 Sân đƣờng nội bộ khu điều hành 3.220  

1.7 Cảnh quan khu điều hành 3.000  

2 

Khu chuyển giao công nghệ, trình diễn và 

giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. 8.668 

 

3 

Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và 

trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao (Thử nghiệm một 

số dược liệu: cà gai leo, nấm linh chì đỏ...) 6.095 

 

III 
Hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hạ 

tầng điện, nước, cây xanh...) 
135.725 19,9% 

Tổng cộng 682.198 100% 

Ghi chú:  

Đối với các loại cây trồng, Dự án chỉ tạm đƣa ra loại cây ở thời điểm hiện tại cho 

chu kỳ sản xuất đầu. Trong quá trình thực hiện dự án, tuỳ theo nhu cầu của thị trƣờng Chủ 

đầu tƣ sẽ điều chỉnh loại cây trồng cho phù hợp. 

5.1.4.2. Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: 

+  Hoạt động san gạt, xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ; 

+ Lắp ráp thiết bị; 

+ Mua sắm máy máy; 

- Giai đoạn vận hành: 

+ Hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch cây ăn quả, cây dƣợc liệu; 

+ Ƣơm giống; 

+ Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 

+ Sơ chế và đóng gói sản phẩm; 

+ Bảo quản và xuất bán sản phẩm; 

- Giai đoạn kết thúc dự án: thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm kết 

thúc dự án. 
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5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng (nếu có) 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo quy định tại  điểm c, khoản 1, 

Điều 28 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2022 (quy định chi tiết tại khoản 4, Điều 25, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP); 

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nƣớc quy mô trung bình, diện tích từ 50 ha 

đến dƣới 100 ha thuộc mục 5, Phụ lục IV- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường: 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: 

+  Hoạt động san gạt, xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ: khả 

năng phát sinh bụi, khí thải, chất thải rắn, nƣớc thải; 

+ Tập trung công đông, có khả năng gây tác động đến an ninh, trật tự xã hội. 

- Giai đoạn vận hành: 

+ Hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch cây ăn quả, cây dƣợc liệu: phát sinh 

chất thải rắn, chất thải nguy hại; 

+ Ƣơm giống: phát sinh chất thải rắn; 

+ Sơ chế và đóng gói sản phẩm: phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn; 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án: 

 Trong giai đoạn xây dựng 

a/ Tác động do nƣớc thải; 

* Nƣớc thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, dự kiến có khoảng 50 công nhân tham gia trực 

tiếp tại công trình. Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt tối thiểu là 100 lít/ngƣời. Tổng lƣợng nƣớc 

thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc 

cấp (Nghị định 80/2014/NĐ-CP): 5 m
3
/ngày. 

Thành phần gồm: BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng 

phospho, Coliforms. 

* Nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công cuốn theo đất, cát, 

xi măng và các loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt xung quanh khu vực. Theo 
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kết quả tính toán, với diện tích dự án 682.198 m
2
, tổng lƣu lƣợng nƣớc mƣu chảy tràn của 

tháng lớn nhất là 74.169 m
3
/tháng = 2.472 m

3
/ngày. 

Thành phần gồm: COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng Nitơ, Tổng phospho, pH. 

 Mặc dù nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc quy ƣớc là sạch nhƣng khi vào mùa mƣa lƣu lƣợng 

nƣớc mƣa lớn sẽ cuốn trôi nhiều rác thải, đất cát rơi vãi trên mặt đất, không những làm tăng 

hàm lƣợng chất ô nhiễm trong môi trƣờng nƣớc tiếp nhận mà có thể làm tắc nghẽn hệ thống 

thoát nƣớc, tăng thời gian lắng đọng các chất ô nhiễm vào môi trƣờng đất. 

* Nƣớc thải xây dựng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng ít phát sinh nƣớc thải khoảng 2 m
3
/ngày. Nƣớc 

chủ yếu đƣợc sử dụng trong khâu trộn bê tông, làm ẩm vật liệu và phun tƣới giảm bụi, 

hầu hết nƣớc này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Đặc 

trƣng của nƣớc thải trong quá trình thi công xây dựng là chứa nhiều chất rắn lơ lửng, các 

tạp chất cơ học, độ đục cao... Nếu lƣợng nƣớc này không quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Tuy nhiên, thời gian thi công xây dựng ngắn, thi công dứt điểm từng hạng mục nên 

lƣợng nƣớc thải phát sinh không đáng kể và có thể kiểm soát đƣợc. 

b/ Tác động do bụi, khí thải; 

Nguồn phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn này gồm có: 

 Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên liệu xây dựng  

 Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện, máy móc thi công. 

* Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Quá trình vận chuyển chủ yếu ở giai đoạn này là vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng công trình Khu điều hành, Khu thu gom sơ chế sản phẩm,… 

Các phƣơng tiện giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

là nguồn thải di động phát sinh bụi và các khí thải nhƣ SO2, CO, VOC, NOx,... làm ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án, ảnh hƣởng trực tiếp đến 

công nhân lao động trong khu vực dự án và dân cƣ xung quanh dọc tuyến đƣờng vận 

chuyển. Tổng thời gian thi công xây dựng dự án là khoảng 12 tháng (360 ngày).  

Theo kết quả tính toán, tải lƣợng bụi trung bình của quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng là:  

2.681 kg : 360 ngày = 7,4 kg/ngày 

Tải lƣợng bụi và khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc tính toán nhƣ sau:  
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STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số tải lƣợng 
(*) 

(kg/1.000km) 

Chiều dài di 

chuyển 

(km/lƣợt) 

Số lƣợng di 

chuyển (cả 

đi và về) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,075.S 30 6.038 0,052 

2 NOx 14,4 30 6.038 7,246 

3 CO 2,9 30 6.038 1,459 

4 THC 0,8 30 6.038 0,403 

 (*) Nguồn: Who, 1993. 

Ghi chú: Dầu DO có S = 0,05% (nguồn dầu đang lưu hành trên thị trường). 

Từ kết quả tính toán cho thấy, tải lƣợng khói và nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực dự án đều thấp hơn so với tiêu chuẩn 

cho phép. Tuy nhiên khi di chuyển trên đƣờng do ảnh hƣởng của gió cùng với vận tốc di 

chuyển của xe sẽ cuốn theo bụi sẽ ảnh hƣởng đến ngƣời đi đƣờng, dân cƣ xung quanh. 

* Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện, máy móc thi công. 

Ngoài lƣợng bụi phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng các hạng 

mục công trình của dự án, trong giai đoạn xây này còn có bụi và khí thải phát sinh từ các 

nguồn sau: 

- Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng; 

- Khí thải từ các loại phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng tiện thi công có sử dụng 

động cơ đốt trong (bằng xăng, diezen,…) nhƣ: ô tô tải, xe đào, xe ủi, xe lu, máy phát điện, 

trạm trộn bê tông,...   

Tuy nhiên, đây là nguồn phát sinh bụi và khí thải không thể tránh khỏi trong giai 

đoạn xây dụng của mọi công trình. Hơn nữa, lƣợng bụi phát sinh không lớn và phát sinh 

cục bộ tại khu vực dự án; khu vực xây dựng thông thoáng và các hạng mục công trình 

chính tập trung ở phía đông dự án, khoảng cách đến nhà dân gần nhất là 550m; Các loại 

xe đƣợc phép lƣu thông vận chuyển nguyên vật liệu đã đƣợc kiểm định; các loại xe phục 

vụ việc đào đắp, san gạt chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, khoảng 2 tháng. Do đó, báo 

cáo này sẽ bỏ qua phần tính toán, đánh giá tải lƣợng, nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ 

2 nguồn trên. 

c/ Tác động do chất thải rắn sinh hoạt; 

Trong quá trình thi công dự án, chất thải rắn sinh hoạt của dự án chủ yến phát sinh 

từ các hoạt động hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng nhƣ: ăn, uống, vệ sinh,.. 



17 

 

Theo định mức về rác thải sinh hoạt đối với dân cƣ đô thị tại Việt Nam là 

0,5kg/ngƣời/ngày.đêm, thì thải lƣợng rác thải sinh hoạt của Dự án giai đoạn xây dựng cơ 

bản sẽ là: 50 ngƣời x 0,5 kg/ngƣời/ngày.đêm = 25kg/ngày.đêm.  

Mức độ tác động 

- Rác thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, trong điều kiện thời tiết 

nóng ẩm là điều kiện để vi sinh vật phát triển nhanh và phân hủy lƣợng rác thải này tạo 

mùi hôi thối. Đồng thời, khu tập kết rác thải là nơi phát triển và sinh sống của các loài 

gặm nhấm, các vật chủ trung gian nhƣ ruồi, muỗi... ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời và 

cảnh quan khu vực dự án.  

d/ Tác động do chất thải rắn thông thƣờng; 

Phát sinh từ hoạt động thi công các cơ sở hạ tầng  

Trong quá trình thi công xây dựng có thể làm phát sinh các loại phế liệu xây dựng 

gồm: sắt thép vụn, vỏ bao bì xi măng, gạch vỡ, tấm lợp, đất, đá, xi măng, vôi vữa trộn 

thừa không sử dụng hết, bao bì, túi nilon… 

Các loại phế liệu xây dựng này hầu nhƣ không thải ra môi trƣờng mà sẽ đƣợc tái sử 

dụng để san lấp (gạch, đá, xà bần,...) hoặc bán phế liệu (sắt, thép, tole,...). Theo tính toán 

tại thuyết minh dự án đầu tƣ, khối lƣợng nguyên vật liệu cần thiết trong giai đoạn thi công 

là 120.750 tấn. Khối lƣợng chất thải xây dựng phát sinh trong 12 tháng (360 ngày) xây 

dựng đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

STT Các loại chất thải 

Tỷ lệ phát 

sinh chất thải 

(*) 

Tổng khối 

lƣợng (tấn) 

Khối lƣợng 

phát sinh 

ngày (tấn) 

1 Cát, đá vữa xi măng thừa,... 0,5% 604 1,68 

2 

Bao bì xi măng, đầu thừa sắt, thép, 

mẩu que hàn, các thùng gỗ, sắt chứa 

máy móc,.... 

0,1% 121 0,33 

(*): Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn-ĐH Bách Khoa Tp HCM.  

 

e/ Tác động do chất thải nguy hại. 

Nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động sửa chữa, bảo trì bảo dƣỡng máy móc. 
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Chất thải nguy hại phát sinh trong cả giai đoạn thi công của dự án nhƣ bình đựng 

dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu và dầu nhớt sinh ra từ máy móc, thiết 

bị, phƣơng tiện thi công có khối lƣợng khoảng 4 - 5 kg/tháng.  

- Mức độ tác động:  

Chất thải nguy hại có khối lƣợng không lớn nhƣng có đặc tính dễ cháy, dễ nổ,… 

nếu bất cẩn trong quá trình sử dụng có thể trở thành nguyên nhân gây ra các sự cố cháy 

nổ. Ngoài ra, chúng còn có tính độc và tồn tại lâu trong môi trƣờng, gây ảnh hƣởng tiêu 

cực đến sức khỏe con ngƣời. Do đó, cần có biện pháp thu gom, xử lý theo quy định để 

hạn chế các tác động môi trƣờng xung quanh và sức khỏe ngƣời lao động 

f/ Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung. 

Nguồn phát sinh và tải lượng 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công nhƣ 

xe vận tải, máy trộn bê tông, máy đào... Tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn này xảy ra 

không thƣờng xuyên.   

- Để tính bán kính ảnh hƣởng của tiếng ồn, báo cáo sử dụng công thức Mackermin 

ze, 1985 để tính toán. Kết quả tính toán nhƣ sau: 

TT Loại máy móc 
Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 

Mức ồn ứng với khoảng cách 

5m 15m 30m 45m 60m 75m 

1 Xe tải 108 94,0 85,0 78,0 75,0 73,0 68,0 

2 Máy trộn bê tông 98 84,0 75,0 68,0 65,0 63,0 58,0 

3 Máy đào đất 118 104,0 95,0 88,0 85,0 83,0 78,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 
6h – 21h 70 dBA 

21h-6h 55 dBA 

Tiêu chuẩn Bộ Y tế: Tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85 dBA. 

  Nhận xét:  

- Kết quả tính toán so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép về tiếng ồn cho thấy 

bán kính độ ồn ảnh hƣởng từ các thiết bị máy móc, xe vận tải nặng tham gia vào hoạt 

động thi công của dự án khoảng 100m. Ngoài ra, trên thực tế khi thực hiện dự án có nhiều 

máy móc hoạt động cùng một lúc, có sự cộng hƣởng tiếng ồn giữa chúng, cho nên để đảm 

bảo an toàn cho dự báo mức độ tiếng ồn cho dự án, bán kính ảnh hƣởng tiếng ồn là 110m. 
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- Mức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

cơ giới tại khu vực thi công xấp xỉ và vƣợt tiêu chuẩn của Bộ y tế, điều này có thể gây ra 

các ảnh hƣởng xấu đến công nhân thi công trên công trƣờng. 

g/ Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có). 

Dự án không tác động đến đa dạng sinh hoạc, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử-văn 

hoá; 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm theo quy định tại  điểm c, khoản 1, Điều 28 Luật 

Bảo vệ môi trƣờng năm 2022 (quy định chi tiết tại khoản 4, Điều 25, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP); 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, việc tập trung của 50 lao động và các loại máy 

móc, thiết bị sẽ tác động đến đời sống của dân cƣ khu vực dự án nhƣ: 

* Tác động tới hoạt động giao thông khu vực: 

- Làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng vận chuyển máy móc, 

nguyên vật liệu xây dựng, kéo theo đó là nguy cơ xảy ra tắc đƣờng và tai nạn giao thông 

sẽ cao hơn.  

- Quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện trọng tải lớn sẽ gây nên những hƣ hỏng 

cho hệ thống giao thông (đƣờng, cầu, cống) trên các tuyến vận chuyển.  

- Ô nhiễm môi trƣờng do khói bụi, gây ảnh hƣởng tới cộng đồng dân cƣ ven tuyến 

vận chuyển và những ngƣời tham gia giao thông trên tuyến đƣờng này. 

* Một số tác động xã hội khác: 

Trong thời gian thi công xây dựng hạ tầng cho khu mỏ, với việc tập trung máy móc 

thi công và khoảng 50 lao động tại công trƣờng xây dựng trong thời gian 12 tháng sẽ gây 

ra những xáo trộn nhất định cho khu vực. Cụ thể nhƣ sau: 

- Gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong khu vực nhƣ thực phẩm và đồ dùng sinh 

hoạt v.v… 

- Phát sinh những mối quan hệ giữa công nhân tại công trƣờng và ngƣời dân địa 

phƣơng. Khả năng xung đột giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng sẽ cao hơn nếu nhƣ 

các lao động từ nơi khác đến khôn hiểu đƣợc phong tục tập quán của ngƣời dân địa 

phƣơng (đa số là ngƣời dân tộc thiểu số). 

- Việc tập trung một số lƣợng lớn công nhân có khả năng sẽ làm gia tăng các tệ nạn 

xã hội nhƣ: cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm … Tình hình trật tự an ninh sẽ trở nên 

phức tạp hơn và khó khăn quản lý hơn, gây khó khăn cho lực lƣợng công an địa phƣơng.  

- Tập trung nhiều ngƣời cũng là nguyên nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch 

bệnh, ảnh hƣởng tới sức khỏe cộng đồng. 

- Lƣu lƣợng các phƣơng tiện tham gia giao thông chuyên chở vật liệu xây dựng và 

máy móc nặng sẽ ảnh hƣởng đến sự an toàn của ngƣời lái xe và ngƣời tham gia giao 

thông trong các tuyến đƣờng xung quanh. 
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- Sự phát tán cát bụi và tiếng ồn của các phƣơng tiện tham gia giao thông có hại 

đối với sức khỏe con ngƣời gián tiếp hay trực tiếp thông qua thức ăn. Mầm bệnh cho ô 

nhiễm gây ra có thể phát tán ngay hoặc tích tụ một thời gian mới phát sinh. 

h/ Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trƣờng có thể xảy ra của dự án. 

Sự cố rò rỉ, cháy nổ 

Các khu chứa nhiên liệu (xăng, dầu…) là các nguồn có khả năng gây cháy nổ. Sự 

cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng khi xảy ra sẽ gây các tác hại lớn, có khả năng gây 

độc cho con ngƣời, động thực vật, gây cháy nổ… Hệ thống điện cung cấp điện cho các máy 

móc thiết bị có thể bị sự cố gây thiệt hại về kinh tế hay gây tai nạn lao động cho ngƣời 

công nhân. 

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn đến những thiệt hại về kinh tế xã hội làm ảnh 

hƣởng cả 3 hệ sinh thái đất, nƣớc không khí nghiêm trọng, nhất là ảnh hƣởng đến cây rừng. 

Hơn nữa, còn ảnh hƣởng tới tính mạng con ngƣời và tài sản của Công ty. 

Tai nạn lao động  

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản của Dự án, rủi ro tai nạn lao động rất có khả năng 

xảy ra nhƣ: tai nạn do ngã từ trên cao; do điện giật; do rơi đổ các vật liệu, cấu trúc xây 

dựng, do trƣợt lở đất đá...  

Công nhân xây dựng là đối tƣợng chịu các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp. Làm việc 

tại các khu vực sƣờn đá dốc, gần các máy móc tải trọng lớn, các đƣờng điện…là các yếu 

tố gây mất an toàn. Mức độ và tần suất xảy ra các tai nạn nghề nghiệp sẽ càng cao nếu các 

quy định về an toàn lao động không đƣợc thực hiện, các phƣơng tiện xây dựng không 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên hoặc khi công nhân xây dựng không đƣợc đào tạo về các 

biện pháp an toàn lao động. 

Tuy nhiên, tác động này đƣợc đánh giá là nhỏ và có thể phòng ngừa, giảm thiểu đƣợc nếu 

ngƣời lao động tuân thủ đúng các quy định an toàn lao động sẽ ít gây ra các tai nạn gây 

thiệt hại về ngƣời và thiết bị 

 

 Trong giai đoạn vận hành dự án 

a/ Nƣớc thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Với số lƣợng cán bộ nhân viên thƣờng xuyên làm việc tại dự án dự kiến là 42 

ngƣời. Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/ngƣời. Dự án chọn 80 lit/ngƣời.ngày, 

tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân đƣợc tính bằng 

100% lƣợng nƣớc cấp (Nghị định 80/2014/NĐ-CP): 3,4 m
3
/ngày. 
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* Nước thải sản xuất 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh khi dự án đi vào hoạt động gồm các nguồn sau: 

- Từ hoạt động sơ chế dƣợc liệu, trái cây: khoảng 30 m
3
/ngày, vào những ngày sản 

xuất; 

- Nƣớc thải từ vệ sinh nhà thiết bị, xƣởng: khoảng 5 m
3
/ngày; 

Vây, tổng lƣợng nƣớc thải sản xuất của dự án là 35 m
3
/ngày đêm. 

Lƣợng nƣớc thải này đƣợc Chủ dự án thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

có công suất 50 m
3
/ngày đêm. 

Đặc điểm của nƣớc thải này là chứa các tạp chất nhƣ các mảnh vụn, đầu mầu thừa 

của nguyên liệu, các chất cặn lắng (đất, cát....). Thông số đặc trƣng cho mức độ ô nhiễm 

của nhóm nƣớc thải này là pH, TSS, BOD5, COD.  

* Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn là nƣớc mƣa khi rơi xuống bề mặt sẽ kéo theo các chất bẩn 

trên bề mặt mà chúng chảy qua. Bề mặt trong khu vực dự án bao gồm: bề mặt đất (đất cây 

xanh, thảm cỏ), bề mặt sàn mái, bề mặt bê tông (sân đƣờng nội bộ). 

 Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn: 5.997 (m
3
/ngày); 

Với nƣớc mƣa chảy tràn, mức độ ô nhiễm chủ yếu là từ nƣớc mƣa đợt đầu (tính từ 

khi mƣa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Hàm 

lƣợng chất bẩn trong nƣớc mƣa đợt đầu tại khu vực dự án đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

+ Hàm lƣợng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l; 

+ Hàm lƣợng TSS khoảng: 500 - 1.100 mg/l; 

+ Hàm lƣợng COD khoảng: 81 mg/l. 

Ngoài ra, trong thành phần của nƣớc mƣa có chứa kim loại nặng do hoà tan từ 

khoáng vật, dầu mỡ cuốn trôi từ bề mặt, tuy vậy tải lƣợng dự đoán là rất ít. 

Bản chất nƣớc mƣa không chứa các chất ô nhiễm nên có thể xem là nƣớc sạch. 

Tuy nhiên, lƣợng nƣớc mƣa vào những tháng có cƣờng độ mƣa lớn, khi chảy qua phạm vi 

khu vực dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm (nhƣ: Bụi đất, chất thải rắn rơi vãi trên bề 

mặt, ...) vào các khe thoát nƣớc gần khu vực dự án sẽ gây tác động xấu đến nguồn tài 

nguyên nƣớc, ảnh hƣởng trực tiếp đến tài nguyên sinh vật thuỷ sinh, gây ô nhiễm nguồn 

nƣớc mặt từ đó ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân địa phƣơng và các vùng lân cận. 

b/ Bụi và khí thải 

 Giai đoạn vận hành của dự án bao gồm các hoạt động: trồng, chăm sóc, sơ chế, 

xuất bán sản phẩm. Tuy nhiên, đây là dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vì vậy 
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một số khâu đã sử dụng máy móc và hệ thống tự động, do đó đã hạn chế bụi đáng kể. Bụi 

và khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu từ các hoạt động sau: 

 (1) Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của các phƣơng tiện vận sản phẩm, 

nguyên vật liệu ra vào dự án;  

 (2) Bụi phát sinh từ hoạt động trồng và chăm sóc cây; 

 (3) Khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng và các loại máy móc thiết bị 

phục vụ dự án.  

 Do đặc thù của dự án nên lƣu lƣợng và nồng độ bụi và khí thải phát sinh không 

đáng kể, trong báo cáo này chúng tôi bỏ qua phần đánh giá tác động do bụi và khí thải 

trong giai đoạn vận hành của dự án. 

c/ Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV làm việc tại Dự án. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt gồm có: các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ nhƣ thực 

phẩm, rau củ quả, thức ăn dƣ thừa, …; Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói 

đựng đồ ăn, thức uống, ...; Các hợp chất vô cơ nhƣ nhựa, plastic, PVC, thủy tinh; Kim 

loại nhƣ vỏ hộp, …  

Với 42 CBCNV thƣờng xuyên làm việc tại dự án thì lƣợng rác thải sinh hoạt phát 

sinh hằng ngày ƣớc tính là 42 x 0,8 = 33,6 kg/ngày.  

 d/ Chất thải rắn thông thƣờng  

 Tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất là: 215 kg/ngày. 

Ngoài ra còn có những loại chất thải thông thƣờng và chất thải nguy hại khác có 

thể phát sinh nhƣng không thƣờng xuyên (phát sinh sau nhiều năm sử dụng), do đó, trong 

báo cáo này không tính toán đền. 

e/ Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án (sửa chữa, bảo dƣỡng 

máy móc, thiết bị) chủ yếu gồm có: giẻ lau, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải với 

khối lƣợng khoảng 32 kg/tháng.  

STT Danh mục 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/tháng) 

Mã số 

CTNH 

1 Dầu mỡ thải Lỏng 0,5 17 02 03 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 1,2 18 02 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 0,3 19 02 05 
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STT Danh mục 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/tháng) 

Mã số 

CTNH 

4 
Chai lọ, bao bì đựng thuốc 

BVTV 
Rắn 30 14 01 15 

Tổng 32   

Ghi chú: Mã chất thải nguy hại ghi theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

f/  Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn. 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án từ một số hoạt động sau: 

- Thời gian vận hành máy phát điện dự phòng thƣờng rất ít (chỉ hoạt động khi điện 

lƣới bị mất) nên khả năng gây ồn của máy không đáng kể.  

- Trong quá trình sản xuất tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết 

bị trong dây chuyền sản xuất và chế biến, …gây ảnh hƣởng trực tiếp đến CBCNV làm 

việc tại dự án. Tác hại của tiếng ồn làm giảm chức năng của thính giác, gây ảnh hƣởng 

đến tâm sinh lý của con ngƣời, gây ra các cảm giác sợ hãi, âu lo, mệt mỏi, mất ngủ, giật 

mình, giảm năng suất lao động của công nhân và gia tăng tỷ lệ tai nạn lao động. Tuy 

nhiên, Chủ dự án sẽ đầu tƣ hệ thống máy móc, thiết bị hoàn toàn mới, hiện đại nên nguồn 

phát sinh tiếng ồn, độ rung là không lớn. 

g/  Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có). 

Hoạt động của dự án không tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di 

tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

h/  Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trƣờng có thể xảy ra của dự án. 

Khi dự án đi vào hoạt động, một số sự cố môi trƣờng có thể xảy ra nhƣ: 

- Cháy, nổ kho chứa CTNH; 

- Rò rỉ, chảy tràn một số chất nhƣ: xăng, dầu, thuốc BVTV,… do thiết bị chứa bị 

hƣ hỏng, do các loại gặm nhắm cắn,… 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

 Trong giai đoạn xây dựng dự án: 

a) Các biện pháp hạn chế tác động do nƣớc thải sinh hoạt: 
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- Trong giai đoạn xây dựng, để hạn chế lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, chủ dự án và 

nhà thầu xây dựng ƣu tiên tuyển dụng công nhân tại địa phƣơng, có điều kiện tự túc ăn ở, 

đi lại trong giai đoạn thi công.  

- Nƣớc thải phát sinh từ khu vực nhà tắm, nƣớc rửa tay chân, nƣớc giặt giũ có mức 

độ ô nhiễm nhẹ sẽ đƣợc thải trực tiếp ra môi trƣờng; 

- Nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh: Tùy theo tình hình thực tế khu vực Dự án, Chủ 

đầu tƣ sẽ bố trí lắp đặt 3 nhà vệ sinh di động phục vụ cho quá trình sinh hoạt của Dự án. 

Nhà vệ sinh sẽ đƣợc luân chuyển tại các vị trí trong khu vực Dự án để thuận tiện cho quá 

trình sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công. Nhà vệ sinh di dộng đƣợc đặt tại 

các vị trí có nền cao hơn nền xung quanh để tránh ngập úng, trôi rữa khi có mƣa và bố trí 

về cuối hƣớng gió đối với khu sinh hoạt và làm việc tập trung của công nhân để tránh ảnh 

hƣởng của mùi hôi đến công nhân trên công trƣờng và khu lán trại, khu dân cƣ đồng thời 

tránh xa nguồn nƣớc mặt nhằm hạn chế tác động đến môi trƣờng nƣớc khi có sự cố rò rỉ.  

Định kỳ 15 ngày/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn (Các công ty vệ sinh 

môi trƣờng) thu gom và xử lý. 

b) Đối với nƣớc mƣa chảy tràn: 

- Để hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo đất đá, vật liệu xây dựng hƣ hỏng, các 

tạp chất tại khu vực thi công xây dựng hạ tầng của dự án. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công đào rãnh thoát nƣớc tạm thời trên công trƣờng, sao cho đảm bảo đƣợc khả năng 

thoát nƣớc tốt nhất (60cm x 50cm) và bố trí các hố ga để lắng sơ bộ nƣớc mƣa chảy tràn 

theo địa hình tự nhiên trƣớc khi đổ ra các suối xung quanh khu vực dự án. 

- Vào mùa mƣa, thƣờng xuyên khơi thông rãnh, dòng chảy theo địa hình tự nhiên 

thấp dần xuống các đƣờng tụ thủy khu vực dự án nhằm khống chế tình trạng ứ đọng, ngập 

úng, sinh lầy... 

- Tập trung quản lý điều kiện vệ sinh xung quanh khu vực dự án để tránh gây ô 

nhiễm gây ô nhiễm cho nguồn nƣớc mƣa chảy tràn. 

- Rác thải sinh hoạt, rác xây dựng và chất thải nguy hại phải đƣợc cho vào thùng 

chứa, kho chứa gọn gàng để không ngấm vào nguồn nƣớc gây ô nhiễm. 

- Các nguyên vật liệu xây dựng phải đƣợc sắp xếp ở khu vực khô ráo, hạn chế 

trƣờng hợp bị cuốn trôi vào dòng nƣớc gây cản trở dòng chảy. 

- Các khu vực chứa nguyên nhiên vật liệu độc hại đặt tránh xa nguồn nƣớc, tránh 

lan truyền các chất độc hại vào nguồn nƣớc. 
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- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tránh để nƣớc cuốn trôi 

vật liệu làm tăng độ đục và ảnh hƣởng đến hệ sinh thái của các thủy vực. 

c) Đối với nƣớc thải xây dựng 

Tải lƣợng của nƣớc thải trong quá trình xây dựng là rất ít. Tuy nhiên, để giảm thiểu 

đến mức thấp nhất ảnh hƣởng trong quá trình thi công đến môi trƣờng nƣớc tiếp nhận, 

Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp nhƣ sau: 

- Quy định vị trí tập kết vật tƣ xây dựng, phƣơng tiện thi công; 

- Đảm bảo máy móc, thiết bị thi công an toàn môi trƣờng, đƣợc che chắn để hạn 

chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công;  

- Lƣợng dầu mỡ thải phát sinh chủ yếu từ các bãi để xe, máy, bồn chứa nhiên liệu, 

sẽ đƣợc thu gom. Đào các rãnh thoát nƣớc tạm thời để tránh không cho nƣớc mƣa chảy 

tràn vào khu vực này; 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nƣớc để phục vụ cho việc bảo dƣỡng 

công trình; 

- Bố trí bể lắng bùn (dài x rộng x sâu = 50x50x50cm) tại các vị trí thích hợp ở các 

khu vực sản xuất bê tông, trộn vữa, khu vực thi công bê tông, khu vực rửa phƣơng tiện thi 

công... để nƣớc thải có xi măng, bùn cát đƣợc lắng trong trƣớc khi chảy ra hệ thống 

mƣơng rãnh thoát nƣớc khu vực. Nƣớc thải sau đó sẽ tái sử dụng để tƣới bụi, tƣới đƣờng. 

Bùn đất, cát trong hố lắng đƣợc hốt định kỳ mỗi khi đầy; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn; 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để 

ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đƣờng thoát nƣớc; 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng cơ sở hạ tầng chính vào các tháng mùa khô 

để hạn chế lƣợng nƣớc bẩn phát sinh ra từ quá trình thi công theo nƣớc mƣa chảy tràn 

xuống sông, suối gần dự án. 

d / Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chính là các chất hữu cơ, chủ yếu đƣợc phát 

sinh từ các khu lán trại của công nhân. Rác thải đƣợc phân loại từ nguồn, đối với rác thải 

khó phân huỷ và rác thải dễ phân huỷ đƣợc thu gom riêng, đƣợc thu gom vào các thùng 

rác đặt tại khu vực ra vào lán trại của công nhân. 

Giai đoạn xây dựng do số lƣợng công nhân tập trung tại khu lán trại chƣa nhiều 

nên lƣợng rác thải phát sinh không đáng kể. 
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- Bố trí 4-5 thùng rác khoảng 120L đƣợc đặt tại khu nghỉ ngơi của công nhân để 

gom rác thải sinh hoạt. 

- Tiến hành phân loại rác tại nguồn thành rác vô cơ, rác hữu cơ, rác có khả năng 

tái sử dụng, tái chế và đƣợc thu gom riêng. 

+ Đối với các loại rác có khả năng tái sử dụng, tái chế nhƣ lon đồ hộp, giấy… 

sẽ đƣợc bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

+ Các loại chất thải còn lại, sẽ đƣợc Hợp đồng với đội công trình đô thị huyện 

Đak Đoa thu gom vận chuyển và xử lý theo quy định 

Chủ dự án, đơn vị thi công tăng cƣờng tuyên truyền cho công nhân không đƣợc 

phép xả thải chất thải vào các khu vực nhạy cảm về môi trƣờng, các khu vực gần hoặc 

trực tiếp vào nguồn nƣớc; xử lý nghiêm những trƣờng hợp vi phạm 

e/ Chất thải rắn sản xuất thông thƣờng 

Trong quá trình xây dựng, chủ dự án cùng đơn vị thi công quán triệt thu gom, phân 

loại và xử lý tại chỗ theo từng khu: 

- Các loại có thể tái sử dụng khác nhƣ bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt, thép 

vụn có thể thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu tại địa phƣơng.  

- Các loại xà bần, đất, đá thừa tận dụng lại để san lấp. 

Sau mỗi ngày làm việc, toàn bộ công nhân phải vệ sinh, thu dọn công trƣờng: 

Tần suất thu gom là 1 ngày/1 lần và kéo dài trong suốt thời gian xây dựng cơ sở. Thời 

điểm thu gom là vào buổi chiều, cuối ca làm việc. 

Thƣờng xuyên nạo vét hệ thống thoát nƣớc nhằm thu gom vật liệu rơi vãi, khơi 

thông dòng chảy, tranh ứ đọng nƣớc thải, rác thải. 

f/ Chất thải nguy hại 

- CTNH có khả năng phát sinh tại cơ sở rất ít, có một số loại có thể tái sử dụng 

nhiều lần nhƣ: bình đựng dầu, nhớt (cung cấp cho các máy móc, thiết bị hoạt động ở công 

trƣờng). Đối với những loại không thể tái sử dụng thì thực hiện công tác quản lý bằng 

biện pháp sau: 

- Tại công trình trang bị 3 thùng chứa có nắp đậy (01 thùng 120 lít chứa CTNH 

dạng rắn; 01 thùng 60 lít chứa CTNH dạng lỏng; 01 thùng 60 lít để dự trữ) và một số bao 

bì dạng mềm để chứa CTNH, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trƣờng nhƣ:  

+ Bao bì chất thải nguy hại bảo đảm lƣu giữ an toàn chất thải nguy hại, không bị 

hƣ hỏng, rách vỡ vỏ; 

+ Bao bì mềm đƣợc buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất 

thải rò rỉ hoặc bay hơi; 

+ Chất thải lỏng có các thành phần nguy hại dễ bay hơi, trƣớc khi bỏ vào thùng 

chứa phải đƣợc chứa trong bao bì cứng không vƣợt quá 90% dung tích hoặc mức chứa 

cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10 cm. 
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g/  Đối với bụi, khí thải:  

Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi 

công: 

- Lập kế hoạch triển khai phù hợp và chi tiết, có nghiên cứu cụ thể, lịch triển khai 

rõ ràng và nêu rõ các giải pháp kỹ thuật cụ thể phù hợp với khu vực thi công.  

- Sử dụng xăng dầu đúng QCVN hiện hành để đảm bảo tiêu chuẩn phát thải trong 

quá trình tham gia thi công;  

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu đến công trình phải còn hạn đăng 

kiểm; Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trƣờng sẽ đƣợc kiểm tra định kỳ 6 

tháng/lần và thực hiện những sửa chữa cần thiết để đảm bảo về độ an toàn cho các 

phƣơng tiện tham gia thi công theo tiêu chuẩn, chứng nhận an toàn kĩ thuật môi trƣờng 

QCVN 09:2011/BGTVT và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; 

- Thời gian vận chuyển phải phù hợp với hoạt động chung của khu vực Dự án, 

không vận chuyển vào giờ cao điểm tránh gây kẹt xe và giảm thiểu tác động đến ngƣời 

dân tham gia giao thông.  

- Lựa chọn các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị hiện đạt để chuẩn bị cho hoạt động 

phát quang, san ủi đạt những yêu cầu về phát sinh khí thải. 

- Các công nhân tham gia trong công tác này cần đƣợc trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang, ủng cao su, bao tay…. 

- Không đốt các loại chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, bao bì, lốp xe, dầu mỡ, giẻ 

dính dầu mỡ) trên công trƣờng xây dựng mà sẽ thu gom tập trung và xử lý đúng  quy 

định. 

Các biện pháp giảm thiểu bụi: 

- Khi thời tiết hanh khô sẽ phun nƣớc để giữ ẩm cho khu vực thi công, các bãi chứa 

vật liệu đá, cát và đƣờng vận chuyển nội bộ. Dự kiến sẽ phun nƣớc một ngày 2 lần, vào 

khoảng 7 giờ sáng và 14 giờ chiều hàng ngày để hạn chế bụi. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển đất, đá thải đúng tốc độ, trọng tải; 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe phải đƣợc phủ kín tránh tình trạng rơi 

vãi nguyên vật liệu ra đƣờng.  

- Các khu vực lán trại tập kết vật liệu, nguyên, nhiên liệu phục vụ thi công sẽ đƣợc 

quy hoạch riêng ra một khu an toàn, đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trƣờng và có các 

biển báo để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. 
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- Nhanh chóng tổ chức thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.  

 - Lắp đặt các biển báo hiệu nguy hiểm, hạn chế tốc độ,… trong khu vực thi công 

để cảnh báo cho ngƣời điều khiển giao thông đề phòng. 

- Thành lập tổ công tác giám sát tình hình tuân thủ của các nhà thầu phụ, công 

nhân thi công tại công trƣờng và thực hiện công tác báo cáo môi trƣờng cho các cơ quan 

quản lý môi trƣờng liên quan theo định kỳ. 

h/ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung sẽ đƣợc thực hiện nhƣ sau:  

- Kiểm tra thƣờng xuyên, bảo dƣỡng định kỳ các thiết bị, phƣơng tiện thi công, vận 

chuyển nhằm hạn chế các nguồn phát sinh tiếng ồn.  

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những 

công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phƣơng tiện phát sinh độ ồn lớn nhƣ: Máy 

trộn bê tông, xe ủi. 

- Có chế độ điều tiết các phƣơng tiện máy móc thi công phù hợp, tránh thi công 

cùng một lúc các phƣơng tiện gây nên tiếng ồn và độ rung lớn. 

- Che chắn, cách ly khu vực gây ồn lớn.  

  - Hạn chế vận chuyển vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm. 

- Quy định tốc độ xe hoạt động trong công trƣờng dƣới 5km/giờ. 

 Trong giai đoạn vận hành dự án: 

a/ Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV (3,4 m
3
/ngày đêm) đƣợc xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. Sau đó đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất của dự án.  

Bể tự hoại 3 ngăn đƣợc lắp đặt tại 02 khu vực: Khu vực nhà điều hành, Khu vực 

xƣởng sơ chế sản phẩm. Mỗi khu vực đều có dung tích 15m
3
. 

Nhƣ vậy, Chủ dự án sẽ bố trí hai bể tự hoại 3 ngăn bằng bê tông cốt thép (với tổng 

thể tích khoảng 15 m
3
). Nƣớc thải sau xử lý bằng bể tự hoại sẽ đƣợc thu gom vào đƣờng 

ống dẫn đến hệ thống XLNT của dự án để xử lý đạt chuẩn trƣớc khi tái sử dụng cho mục 

đích tƣới tiêu 

b/ Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất 

Tổng lƣợng nƣớc thải sản xuất (35 m
3
/ngày đêm) và nƣớc thải sinh hoạt (3,4 

m
3
/ngày đêm) là 38,4 m

3
/ngày đêm đƣợc thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

đƣợc thiết kế công suất 50 m
3
/ngày đêm. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq = 0,6; Kf =1,1)  đƣợc 

dẫn về hồ chứa nƣớc sau xử lý. Hồ chứa nƣớc có thể tích 2000 m
3
, đƣợc lót bạt chống 
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thấm bằng nhựa HDPE để đảm bảo nƣớc không thấm vào môi trƣờng đất. Tại đây nƣớc 

đƣợc tận dụng dùng để tƣới cho diện tích vƣờn cây trồng.  

Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu tƣới tiêu,  dự án bố trí thêm 6 hồ chứa nƣớc khác với 

tổng dung tích là 37.800 m
3
 để chứa nƣớc tƣới cho cây trồng tại dự án (Kích thƣớc dài 

70m x rộng 30m x cao 3,5m , tổng trữ lƣợng nƣớc/ hồ = 6.300 m
3
, hồ đƣợc lót bạt chống 

thấm bằng nhựa HDPE để đảm bảo nƣớc không thấm vào môi trƣờng đất).  

Trƣờng hợp khi nƣớc tại hồ chứa nƣớc thải sau xử lý (2000 m
3
) đầy, nƣớc thải sau 

xử lý sẽ đƣợc dẫn về 6 hồ chứa còn lại để tƣới tiêu cho dự án.  

Với tính chất nƣớc thải đầu ra của hệ thống COD = 40,5 (mg/l), BOD5 =24,3(mg/l) 

và SS là 59,5 (mg/l). Các thống số trên nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

40/2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,6; Kf =1,1) và QCVN 39:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu. Nên có thể dùng để tƣới cây trong 

khu vực. 

c/ Công trình xử lý nƣớc mƣa chảy tràn 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng riêng hệ thống thu gom và thoát nƣớc 

thải của dự án.  

 - Đối với nƣớc mƣa từ tầng mái sẽ đƣợc thu gom bằng máng thu và ống dẫn từ trên 

mái xuống thẳng mƣơng rãnh (sử dụng ống nhựa Ф40 PVC, có máng thu gom bằng 

nhôm). 

 - Đối với nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt dự án đƣợc thu về mƣơng thoát nƣớc 

chạy xung quanh dự án và trên các trục đƣờng giao thông nội bộ của dự án, trên hệ thống 

thoát nƣớc có bố trí các hố ga thu nƣớc và lắng sơ bộ. Kích thƣớc mƣơng trên các trục 

đƣờng giao thông nội bộ BxH=0,6x0,5m, kích thƣớc mƣơng chạy xung quanh dự án 

BxH=0,8x1m. Mƣơng thu nƣớc mƣa đƣợc đào bằng đất, có hố ga lắng rác. 

- Tận dụng độ nghiên tự nhiên của địa hình có sẵn, chủ đầu tƣ giải pháp thiết kế 

phân thêm hệ thống thoát nƣớc mua, chia lƣu vực thoát nƣớc phù hợp với địa hình trên cơ 

sở tận dụng tối đa hệ thống mƣơng thoát nƣớc có sẵn gần khu vực dự án và tính chất của 

từng khu vực, đảm bảo thoát nƣớc nhanh nhất khi có mƣa lớn: 

+ Khu vực phía trung tâm về phía Đông và phía Bắc dự án thoát nƣớc mƣa ra suối 

Đak Lân Lao, thuộc phía Đông Bắc dự án. 

+ Khu vực phía khu vực phía trung tâm về phía Đông và phía Nam thoát nƣớc mƣa 

ra nhánh suối nhỏ ở phía Đông Nam dự án. 



30 

 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nƣớc mƣa, thu dọn rác tránh hiện 

tƣợng tắc nghẽn gây ngập úng. 

d/ Đối với công trình xử lý bụi, khí thải: 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển và lựa chọn tuyến đƣờng vận chuyển hợp lý tránh 

ùn tắc gây tai nạn giao thông.  

- Bố trí các thiết bị phát sinh tiếng ồn một cách hợp lý.  

- Bố trí thời gian vận chuyển, xuất nhập kho của các phƣơng tiện hợp lý để giảm 

thiểu tác động của khí thải. Giám sát chặt chẽ các hoạt động, thực hiện các biện pháp phụ 

trợ nhƣ phun nƣớc tại các đoạn đƣờng dễ phát sinh bụi, đặc biệt là các khu vực gần khu 

dân cƣ, nơi tập kết nguyên vật liệu và các đoạn đƣờng cắt ngang qua khu dân cƣ (đặc biệt 

trong những ngày khô nóng). 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận tải có chỉ số kỹ thuật cao, đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng.  

- Yêu cầu lái xe thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng phƣơng tiện vận chuyển trƣớc 

khi hoạt động nhằm nâng cao tuổi thọ, hiệu suất sử dụng và giảm phát thải khí. 

- Trang bị các thiết bị an toàn lao động cho công nhân nhƣ mũ, mặt nạ, quần áo… 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp để giảm thiểu lƣợng phát thải 

SO2 bằng loại dầu DO có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp 0,25%; 

- Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện;  

- Phòng máy phát điện đƣợc thiết kế thông thoáng và đƣợc đặt ở địa điểm có 

khoảng cách hợp lý so với khu vực nhà làm việc; 

- Máy phát điện là loại mới đƣợc trang bị các bộ phận giảm ồn, giảm rung, hạn chế 

tối đa lƣợng khói thải ô nhiễm. 

Ngoài ra, máy phát điện hoạt động không liên tục nên đây không phải là nguồn 

phát sinh bụi và khí thải không tập trung, liên tục. 

e/ Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày tại dự án theo tính toán là 33,4 

kg/ngày (làm tròn: 34 kg/ngày). Để xử lý lƣợng chất thải rắn sinh hoạt này, Chủ dự án sẽ 

xử lý nhƣ sau:  

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: khối lƣợng phát sinh khoảng 34 kg/ngày. Chủ đầu 

tƣ mua sắm các thùng chứa rác có nắp đậy với nhiều kích thƣớc khác nhau. Các thùng 

kích thƣớc nhỏ, có cần đạp (cỡ 10 lít, 20 lít, cả loại đơn và loại đôi) bố trí ở các khu vực 

có khả năng phát sinh rác nhƣ: khu nhà ăn, nhà vệ sinh, khu văn phòng, khu nhà ở cán bộ 
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công nhân viên. Ngoài ra, trang bị 04-05 thùng rác lớn, loại có nắp đậy, dung tích 120 lít 

để tại khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt và rác thải văn phòng. 

- Rác đƣợc phân loại tại nguồn, thành 3 loại: rác hữu cơ, rác vô cơ có khả năng tái 

chế, tái sử dụng; rác vô cơ khác và đƣợc thu gom riêng biệt:  

+ Rác hữu cơ: sẽ đƣợc vận chuyển đến khu vực ủ phân vi sinh trong dự án 

+ Đối với các loại rác có khả năng tái chế, tái sử dụng, tái chế: sẽ đƣợc thu gom, 

định kỳ hàng tháng sẽ bán phế liệu. 

+ Các loại chất thải còn lại, sẽ đƣợc thu gom tập trung về khu tập kết chất thải rắn 

sinh hoạt với dện tích khoảng 12 m
2
 (4x3 m

2
)

 
đặt ở và hợp đồng với Đội công trình đô thị 

huyện Đak Đoa vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Tuyên truyền, giáo dục về ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây 

mất mỹ quan trong khu vực cơ sở.  

Sơ đồ thu gom chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn vận hành nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f/ Chất thải rắn sản xuất thông thƣờng 

Đối với chất thải rắn sản xuất thông thƣờng phát sinh khi dự án đi vào hoạt động, 

cơ sở tiến hành phân thành 3 loại nhƣ chất thải sinh hoạt và xử lý nhƣ sau: 

Nguồn phát sinh 

Phân loại 

Ủ phân vi sinh 

Rác thải hữu cơ 

Bón cây trồng 

Lƣu trữ 

Rác có thể tái chế, 

tái sử dụng 

Tái sử dụng/bán phế 

liệu 

Tập kết tại bãi 

Rác thải SH khác 

Đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý 
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- Đối với chất thải rắn sản xuất nhƣ bao bì, thùng, hộp nhƣa, carton, nhãn dán… 

Chủ dự án sẽ hợp đồng hoàn trả lại cho nhà cung cấp. Những thành phần còn lại không tái 

sử dụng đƣợc Công ty sẽ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch tại vƣờn cây 

(chủ yếu là các phế phẩm hữu cơ có khả năng tận dụng đƣợc nhƣ các vỏ trái cây, vỏ cây 

dƣợc liệu, cành, lá đƣợc cắt tỉa, …) đƣợc thu gom xử lý ngay tại chỗ (vun vào gốc cây 

trồng có tác dụng làm phân bón cho cây trồng). Phần chất thải rắn hữu cơ phát sinh từ 

hoạt động sơ chế sẽ chuyển đến khu vực ủa phân vi sinh trong dự án. Phần còn lại sẽ đƣợc 

tập kết tại bãi rác để xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt bằng cách hợp đồng với Đội 

công trình đô thị huyện Đak Đoa vận chuyển, xử lý. 

Tổng diện tích khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất thông 

thƣờng là 40 m
2 

(4x10 m
2
). 

Khu ủ phân vi sinh có tổng diện tích 20x30m
2
. 

g/ Chất thải nguy hại 

Chủ dự án sẽ thu gom, lƣu trữ CTNH và hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để thu 

gom và xử lý theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. Riêng đối với bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng, ngoài việc thực hiện theo  đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

16/5/2016, còn phải thực hiện theo một số nội dung tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

Sao cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trƣờng nhƣ:  

+ Bao bì chất thải nguy hại bảo đảm lƣu giữ an toàn chất thải nguy hại, không bị 

hƣ hỏng, rách vỡ vỏ; 

+ Bao bì mềm đƣợc buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất 

thải rò rỉ hoặc bay hơi; 

+ Chất thải lỏng có các thành phần nguy hại dễ bay hơi đƣợc chứa trong bao bì 

cứng không vƣợt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao 

bì là 10 cm. 

Biện pháp thực hiện cụ thể tại dự án nhƣ sau: 

- Chất thải nguy hại nhƣ dầu, nhớt thải, giẻ lau dính dầu mỡ, hộp chứa dầu mỡ, 

bóng đèn hỏng, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng … đƣợc Chủ dự án thu gom và tách 

riêng với các loại chất thải rắn khác. Chất thải nguy hại sau khi thu gom đƣợc tập trung 

chứa trong các thùng chứa CTNH với nhiều kích thƣớc khác nhau (loại: 60L, 120L, 

210L), có dán nhãn và lƣu trữ tại khu lƣu trữ chất thải nguy hại. Tại dự án dự kiến bố trí 

06 thùng nhựa (Nhựa HDPE, có nắp đậy, tận dụng các thùng đã trang bị trong giai đoạn 

vận hành và trang bị thêm) đặt tại khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại. 

+ 01 thùng (60L) đựng pin, ắc quy thải. 
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+ 01 thùng (60L) đựng bóng đèn huỳnh quang thải. 

+ 01 thùng (60L) đựng giẻ lau nhiễm dầu nhớt thải. 

+ 01 thùng (120L) đựng dầu nhớt thải. 

+ 02 thùng (240L) đựng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. 

Ngoài ra, chủ dự án trang bị thêm một số bao bị dạng mền đạt yêu cầu kỹ thuật  để 

dự phòng tại kho chứa CTNH. 

Kho chứa chất thải nguy hại: là hạng mục công trình đƣợc xây dựng đầu tiên trong 

giai đoạn xây dựng với thông số kỹ thuật, diện tích xây dựng 20 m
2
, cao độ đỉnh mái 

4,8m.  

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật 

tại từng thời điểm trong khoảng thời gian vận hành dự án. 

Công ty lập báo cáo định kỳ tình hình quản lý và xử lý CTNH  theo quy định và về 

Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đak Đoa. 

h/ Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

Đặc thù sản xuất của dự án, hơn 70% diện tích dự án đƣợc trồng cây xanh, cây ăn 

quả và cây dƣợc liệu. Đây là yếu tố góp phần giảm thiểu bụi, tiếng ồn và độ rung hiệu 

quả. Ngoài ra, dự án còn thực hiện một số biện pháp sau: 

- Thực hiện kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào, xuất sản phẩm hợp lý, 

tránh những thời điểm giờ cao điểm để giảm bớt tác động từ ng ồn, độ rung từ phƣơng 

tiện giao thông vận chuyển. 

- Yêu cầu các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực dự án phải giảm tốc độ, 

không bấm còi, tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa. 

- Phƣơng tiện giao thông ra vào dự án phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Cục đăng 

kiểm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những bộ phận hỏng, rơ, dão để sửa 

chữa. Việc sửa chữa máy móc, thiết bị cần đƣợc thực hiện theo quy trình: bảo dƣỡng, sửa 

chữa định kỳ ngay cả khi máy không bị hỏng. Điều đó một mặt sẽ giảm đƣợc chi phí sửa 

chữa, mặt khác giúp cho hệ thống máy móc vận hành đƣợc liên tục và ổn định. 

- Chủ dự án sẽ đặt máy phát điện trong khu vực riêng biệt cách ly với khu vực bên 

ngoài và có hành lang cây xanh che chắn . 

- Đặc biệt đối với những máy móc phát sinh tiếng ồn lớn nhƣ máy móc thiết bị sản 

xuất, nguyên liệu…phải thƣờng xuyên đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng, tra dầu máy, che chắn kín 

những bộ phận gây ồn lớn… nhằm giảm thiểu mức ồn phát ra từ hệ thống này 

i/ Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 
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Các sự cố có khải năng xảy ra tại dự án là: Cháy, nổ kho chứa CTNH; Rò rỉ, chảy 

tràn một số chất nhƣ: xăng, dầu, thuốc BVTV,… do thiết bị chứa bị hƣ hỏng, do các loại 

gậm nhắm cắn,… 

Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố nêu trên, chủ dự án thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố; 

- Đầu tƣ lắp đặt hệ thống PCCC tại dự án, đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật về 

phòng chống cháy nổ; 

- Ngăn chặn động vật vào khu vực kho chứa vật tƣ bằng giải pháp xây dựng, kết 

hợp đặt bẫy chuột (nếu cần thiết) 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:  

 5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

a) Giám sát chất thải rắn sinh hoạt:  

- Số điểm giám sát: 01 điểm 

- Vị trí giám sát: tại vị trí tập trung CTR 

- Thông số giám sát: Khối lƣợng và thành phần chất thải. 

- Tần suất giám sát: Giám sát khi có chất thải phát sinh. 

b) Giám sát chất thải nguy hại:  

- Số điểm giám sát: 01điểm 

- Vị trí giám sát: tại vị trí tập trung CTNH tạm thời; 

- Thông số giám sát: Khối lƣợng và thành phần chất thải. 

- Tần suất giám sát: Giám sát khi có chất thải phát sinh. 

5.2.2.Giám sát trong giai đoạn dự án đi vào vận hành  

a) Giám sát chất thải rắn sinh hoạt:  

- Số điểm giám sát: 01 điểm 

- Vị trí giám sát: tại khu tập kết CTRSH của dự án; 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lƣợng, biện pháp thu gom và quản lý. 

- Tần suất giám sát: Giám sát khi có chất thải phát sinh. 

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của ngƣời dân và 

chính quyền địa phƣơng. 

b) Giám sát chất thải nguy hại:  

- Số điểm giám sát: 01điểm 
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- Vị trí giám sát: tại kho chứa CTNH; 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lƣợng, biện pháp thu gom và quản lý. 

- Tần suất giám sát: Giám sát khi có chất thải phát sinh. 

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của ngƣời dân và 

chính quyền địa phƣơng. 

c) Giám sát nước thải sản xuất:   

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại bể chứa nƣớc thải sau xử lý; 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.      

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của ngƣời dân và 

chính quyền địa phƣơng. 

d) Giám sát chất lượng môi trường không khí:  

- Vị trí giám sát: 01 điểm Tại khu vực nhà xƣởng; 

- Các chỉ tiêu giám sát: Độ ồn, Nhiệt độ, Bụi, CO, SO2, NO2.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.    

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của ngƣời dân và chính 

quyền địa phƣơng 

6. Cam kết 

Trong quá trình thi công xây dựng cũng nhƣ dự án đi vào hoạt động, Công ty 

TNHH Nông nghiệp SECcam kết: 

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo Luật bảo vệ Môi trƣờng và các 

Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn chi tiết kèm theo; 

- Công ty sẽ tham gia đóng góp vào các chƣơng trình phúc lợi xã hội của địa 

phƣơng, hỗ trợ, cải tạo khi tuyến đƣờng vận chuyển bị xuống cấp. 

- Bồi thƣờng hỗ trợ cho ngƣời dân trong quá trình thi công xây dựng dự án có xảy 

ra khiếu kiện gây tác động xấu tới tài sản, đời sống của ngƣời dân quanh khu vực dự án. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong khu vực dự án; thực hiện việc 

khắc phục ảnh hƣởng, đền bù nếu làm hỏng tuyến đƣờng vận chuyển, tài sản, vật kiến 

trúc khác có liên quan đến việc vận hành dự án. 

- Thực hiện đầy đủ theo lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trƣờng nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 
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- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng trong quá trình thi công dự án để 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu 

vực thực hiện dự án.    

 


